05.08.2016

Ugebrev uge 31

På mandag er det som bekendt første skoledag
på Vilsted Friskole i skoleåret 2016/2017.
De seneste dage har der været fuld aktivitet på
skolen. Særligt personalet, men også nogle forældre har i løbet af ugen lagt kræfter i forberedelserne til skolestarten. Anstrengelserne har båret frugt, og vi er nu helt klar til at modtage vores 118 elever (og deres forældre) på mandag.

Vi har meget positive forventninger til det kommende skoleår, og vi glæder os til at komme i
gang!

Vel mødt på mandag!
Vi glæder os meget til at se jer:-)

Nyt om elever!
Elever der flytter:
Oscar, 0. kl. og Johanne M, 3. kl. flytter tilbage til Ranum Skole.
Anna-Lina, 0. kl. og Oswin, 4. kl. flytter til Tyskland.
Vi takker for denne gang og ønsker de to familier god vind fremover!
Nye elever:
Simone, 3. kl., Mathias, 3. kl. og Mikkel, 5. kl. Alle tre børn kommer fra Løgstør Skole.
Vi ønsker dem og deres respektive familier rigtig hjertelig velkomne!

Første uge efter ferien:

Mandag:
(Forældre er naturligvis meget velkomne hele dagen, men
undervisningen fra kl. 11.15 er kun for børn;-)
Kl. 8.10 morgensamling i salen.
Kl. 9.15 går alle i klasserne.
Kl. 10.15 er der en times pause med rundstykker og kaffe.
Kl. 11.15 går alle i klasserne igen.
Alle har fri 12.30.
Der er to busture hjem
den første kl. 12.45 og den næste kl. 14.15.
Tirsdag:
Hest/føl-dag (dvs. den dag, hvor hest-føl-parrene sammensættes og hest og føl lærer hinanden at kende).
Mødetid kl. 8.10. Alle har fri 12.30. Der er igen to busture
hjem, den første kl. 12.45 og den næste kl. 14.15.
Onsdag-Fredag:
Undervisning ifølge skemaet (som udleveres mandag).

Fripladsansøgninger:
Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2016/2017 afleveres på skolens kontor senest d. 1. september. Skemaet
kan hentes på skolens hjemmeside under ”Links”. Et print
kan også afhentes på skolens kontor.
HUSK sensommerfesten d. 26. august!
Nærmere info følger!

Vedr. skolebussen!
HUSK at sende en sms til Svend på mobil
28810618, hvis jeres barn/børn ikke skal med bussen om morgenen (gælder naturligvis kun busbørn).
Dette gælder også første skoledag på mandag!
Morgenfritter!
Morgenfritter starter op på mandag d. 8. august
kl. 6.30. Der serveres morgenmad (havregryn,
cornflakes, mælk) hver dag frem til kl. 7.30.
Alle børn fra lillegruppen og mellemgruppen, som
møder på skolen inden kl. 8.00, skal gå i morgenfritter (HUSK at det er gratis).
Til lillegruppen!
Der er forældremøde d. 17. august kl. 17.00-18.30!
Til mellemgruppen!
Der er forældremøde d. 16. august kl. 17.00-18.30!

Til storegruppen!
Der er forældremøde d. 15. august kl. 17.00-18.30!
Limpistoler søges!
Har du en limpistol derhjemme, må du meget gerne
tage den med til hest/føl-dagen på tirsdag!

Personalet på Vilsted Friskole ønsker jer en rigtig god weekend!

